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❙ ❙ Vi befinner oss i en situation där det förebyggande arbetet
tenderar att nedprioriteras, inte minst i primärvården, en an-
nars naturlig arena för förebyggande verksamhet med dess
möjligheter till tidigupptäckt av riskfaktorer och nära upp-
följning av behandling. Man kan uppleva att mottagningsar-
betet blir alltmer hastigt och olustigt, ofta under tidspress och
utan marginaler för informationsgivning och förebyggande
behandling. Vi har på de flesta håll en uppenbar läkarbrist,
särskilt i primärvården. Det är förstås lätt att hamna i defen-
siva positioner. Men man måste också våga fråga sig hur det
är ställt med våra preventiva strategier och med våra kunska-
per om evidensbaserad problemlösning (1. leta efter, 2. an-
vända och 3. skapa evidens). Negativism och obeslutsamhet
i professionen, i åtagandet och i ledarskapet kring preventi-
va verksamheter gagnar ingen och leder bara till att hopplös-
heten och den negativa stressen breder ut sig än mer i orga-
nisationen.

Då det gäller folksjukdomen benskörhet (osteoporos) blir
problemen särskilt tydliga och allvarliga. På de flesta håll
saknas medvetenhet om såväl diagnosen i sig, riskfaktorer,
värdet av preventiva insatser som behandlingsmöjligheter,
inte minst på grund av den uttalade bristen på bentäthets-
mätare. I t ex Blekinge finns ännu inte en sådan apparat för
kliniskt bruk tillgänglig. I en debattartikel av ordföranden för
Riksföreningen Osteoporotiker (ROP), Sonja Rembo, och
Gudrun Schyman i DN [1] refereras resultatet av en enkät-
undersökning utförd av ROP och riktad till 400 vårdcentra-
ler och 28 ortopedkliniker i hela landet: »Fyra av fem vård-
centraler har inga rutiner för att undersöka om patienter till-
hör riskgrupperna. De har inte tillgång till bentäthetsmätare.
Endast 14 procent av patienter med fraktur erbjuds bentät-
hetsmätning« [1].

Epidemiologi
Livstidsrisken i Sverige för en 45-åring att drabbas av höft-
fraktur (Malmö) har uppskattats till 23 procent för kvinnor
och 15 procent för män. Då det gäller kotfrakturer var motsva-
rande risk 11 procent för kvinnor och 9 procent för män [2].

Kotkompressionen/frakturen innebär en utdragen, smärt-
sam och ofta handikappande konvalescens. Denna osteopo-
rosmanifestation har dessutom en så hög återfallsfrekvens
som drygt 6 procent redan första året [3]. Höftfrakturerna åt-
följs av en mortalitet på uppemot 30 procent redan första året
[4, 5]. Det inträffar ca 18 000 höftfrakturer årligen i Sverige,
var och en av dessa kostar samhället i vård och rehabilitering

250 000–400 000 kr enbart första året [5, 6], dvs totalt
4 500–7 200 miljoner kr/år. Icke att förglömma så innebär en
osteoporosfraktur för de drabbade en påtaglig livskvalitets-
försämring (fysiskt handikapp, social isolering, rädsla för nya
frakturer m m) [7, 8], och en stor andel av de drabbade kan
aldrig återgå i enskilt boende [9]. Man har också observerat
en gradvis försämrad livskvalitet hos patienter med upprepa-
de kotfrakturer [10].

Diagnosen osteoporos
Enligt WHO-konsensus krävs för att uppfylla kriterierna för
diagnosen primär osteoporos att bentätheten (är uppmätt och)
understiger –2,5 SD (standardavvikelser) i normalfördel-
ningskurvan för unga friska individer av samma kön. Måttet
T-score, eller T-poäng, uttrycks i antalet SD som patientens
bentäthet avviker från den unga populationens medelvärde
för respektive kön. En förutsättning för WHO-kriterierna är
att bentätheten ska vara mätt med DXA (dual X-ray absorp-
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tiometry) på kota eller höft [11]. DXA är den ursprungliga och
mest utvärderade tekniken men är resurs- och tidskrävande,
och apparaturen är centraliserad till enstaka osteoporoscentra.
Att man beslutat sig för dessa mätställen beror på att dessa lo-
kaler står för de allvarligaste frakturerna och på att det inte fö-
religger något 100-procentigt samband mellan bentätheten på
perifera och centrala mätställen. Så har t ex korrelationen
mellan ultraljudsundersökning av häl och såväl höft- som kot-
DXA uppskattats till 0,5 [12].

Har man en aktuell eller tidigare lågenergetisk fraktur (t ex
fall i samma plan) förutom en T-poäng under –2,5 SD så upp-
fylls kriterierna för diagnosen manifest osteoporos. Kan en
orsak till osteoporosen identifieras talar man om sekundär os-
teoporos. Sekundär osteoporos är ganska vanlig hos dem med
riktigt låg bentäthet (uppemot 30–50 procent av patienterna
på vissa osteoporosenheter) [13]. Bakomliggande orsaker är
förstås viktiga att identifiera och åtgärda (t ex hyperparatyre-
oidism, malabsorption – celiaki, inflammatorisk tarmsjuk-
dom –, myelom, tyreotoxikos), och bentäthetsmätning kan
vara ett sätt att komma på rätt spår i utredningen. Ofta räcker
det (förutom mätningen) med en noggrann anamnesupptag-
ning och en laboratorisk screening inkluderande SR, TSH, S-
Ca för att utesluta de flesta former av sekundär osteoporos.
Vid lokaliserad smärta kan också slätröntgen vara indicerad.

Osteoporosdiagnosens största värde torde dock ligga i just
förmågan att skatta risken för framtida höft- och kotfrakturer
(prediktiv validitet). Det förefaller dessutom som om QUS (se
nedan) och DXA är sinsemellan oberoende prediktorer för
höftfraktur [14]. Ur ett sådant perspektiv borde de diagnostis-

ka gränserna för QUS och DXA vara likartade och rent av
kombineras för att uppnå en optimal riskskattning [15].

Lämplig apparatur
Sedan några år blir dock ultraljudshälmätare allt vanligare för
skattning av frakturrisken, och det spekuleras över om ultra-
ljudsmätarna uppfångar andra komponenter (än tätheten) som
är viktiga för benstyrkan (t ex den s k mikroarkitekturen)
[16]. Metoden, och mätvärdet man får ut ur apparaten, sam-
manfattas till »quantitative ultrasound stiffness index«
(QUS), som är en sammanvägning av graden av försvagning
av ljudimpulserna och sänkningen av deras hastighet vid pas-
sagen genom hälbenet. Senare studier talar för att ultraljuds-
apparater kräver en lägre T-poängsgräns för att uppnå liknan-
de osteoporosprevalenser som vid konventionell diagnostise-
ring med DXA. En T-poäng understigande –1,8 har därför fö-
reslagits som diagnoskriterium för osteoporos skattad med
QUS [17]. Trots att hälbens-QUS visat sig predicera höftfrak-
tur lika väl som höft-DXA [15] saknas dock fortfarande kon-
sensus för om och hur QUS ska användas i osteoporosdia-
gnostiken [11]. Enkelheten, transporterbarheten, den relativt
låga kostnaden och den prediktiva validiteten talar dock starkt
för användbarheten av QUS inte minst i ett primärvårdssam-
manhang. Det har också visats att ett patologiskt häl-QUS är
bättre än riskfaktorer som indikation för DXA-mätning [18].

De senaste åren har det också tillkommit lätthanterade
DXA-baserade häl- och handledsmätare, som också visat sig
kunna predicera frakturer [19]. En nyutvecklad svensk DXA-
och laserbaserad hälmätare (DXL-calscan) verkar lovande då
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det gäller precision och noggrannhet även om data på frak-
turprediktion ännu saknas.

Behandling
Dietära faktorer, kalk och D-vitamin är viktiga delar i behand-
lingen, inte minst i vårt mörka och kalla Skandinavien. Kalk-
och D-vitamintillskott till äldre uppegående institutionsboen-
de damer har redan vid 1 1/2-årsuppföljning lett till en reduk-
tion av höftfrakturförekomsten med 40 procent och övriga
frakturers förekomst med 30 procent [20]. Motion är en an-
nan väsentlig del i både osteoporosbehandlingen och det fall-
förebyggande arbetet. Dessutom vet vi idag att en motions-
bejakande livsstil även får positiva effekter på såväl livskva-
liteten, livslängden, hjärt–kärlsjukdomsincidensen och till
och med prognosen vid hjärtsvikt. I hjärt–kärlsammanhang
verkar riskreduktionen hänga ihop med den ökade energiför-
brukningen, oavsett ansträngningsgraden och motionspass-
frekvensen [21]. Då det gäller osteoporos så råder samstäm-
mighet om att lämplig träning bör vara belastande. Det finns
också ett samband mellan träning av vissa muskelgrupper och
ökad bentäthet i närliggande skelettdelar – t ex ryggmuskula-
turen och kotkropparna [22]. Evidens finns som talar för mo-
tionsvinster i form av reducerad frakturincidens genom att
minska osteoporosgraden och falltendensen, men som det
brukar vara då det gäller livsstilsintervention så saknas de
verkligt tunga studierna [23]. Problemen vi står inför är 1. att
patienterna (och knappt vi själva) inte kan värdera effekterna
av motion (t ex i absoluta riskreduktionstal och i relation till
medicinering) och 2. att den egna uppfattningen av risken att
insjukna är en central motivationshöjande faktor [24].

Medicinering med bisfosfonater har visats öka bentätheten
(5–6 procent) redan efter ett års behandling [25]. Efter tre års
behandling minskar förekomsten av kotfrakturer med upp till
50 procent, och för andra frakturer med 30 procent, efter en
inträffad kotfraktur [26]. Även primärpreventiv frakturföre-
byggande effekt i form av 36 procents reduktion av risken för
kotfrakturer efter fyra års behandling är visad för alendronat
givet till postmenopausala kvinnor med låg bentäthet [27].
Vad gäller etidronat är den kotfrakturförebyggande effekten
visad efter både ett och fyra år, men siffrorna på höftfraktur-
incidens är osäkrare [28]. Kalk- och D-vitamintillskott har vi-
sat sig bromsa benförlusterna [25] och alltså kunnat sänka
både kot- och höftfrakturincidensen hos äldre kvinnor [20].

Värdet av att mäta bentäthet
Låg bentäthet är den enskilt bästa prediktorn för frakturer och
tillskrivs 70–80 procent av frakturrisken för äldre kvinnor
[29]. De allmänt accepterade kriterierna för screening [30] är: 

1. Sjukdomen ska vara vanlig, allvarlig och med ett långt na-
turalförlopp.

2. Testet ska ha tillräcklig sensitivitet, specificitet, ha god va-
liditet och precision och vara enkelt, billigt och ofarligt.

3. Behandlingen ska vara (kostnads-)effektiv, acceptabel och
säker.

Jag vill rakt av hävda att de flesta formerna av bentäthetsmät-
ning, t ex QUS, får godkänt på samtliga tre punkter. Det är ju
dessutom så att vi kan sålla ut grupper av individer (med os-
teoporosriskfaktorer) hos vilka sjukdomen (osteoporos) är
överrepresenterad och som därmed har större nytta av mät-
ningen.

Ett lågt mätvärde kan sedan, tillsammans med en bedöm-
ning av fallriskfaktorer, användas för riskskattning och som
grund för välavvägda förslag till livsstils- och hemmiljöför-
ändringar och i valda fall effektiv medicinering. Frågan är
rent av om dagens situation är etiskt försvarbar. En patient

som t ex haft en lågenergetisk fraktur, har hög ärftlighet för
kot- eller höftfrakturer i tidig ålder, är åldrad och är utsatt för
en eller flera fallriskfaktorer (t ex dålig syn eller balans eller
medicinerar med psykofarmaka som bensodiazepiner) lever
idag ofta ovetandes om sin benskörhet. Skulle patienten oro-
as för benskörhet så saknas oftast diagnostiska redskap. Re-
sultatet blir oundvikligen en sämre förebyggande rådgivning
och minskade möjligheter till förebyggande medicinering.

Redan 1995 slår SBU-rapporten »Mätning av bentäthet«
[31] fast: »I följande situationer kan bentäthetsmätning vara
angelägen: 1. För patienter med en grundsjukdom som med-
för ökad risk för benbrott och för patienter med kotfraktur. 2.
För patienter med speciella sjukdomar vilka behandlas så att
det föreligger ökade risker för skelettet, exempelvis längre
tids behandling med kortison. 3. För att följa upp effekten av
behandling mot osteoporos under förutsättning att detta görs
under kontrollerade former och att de upprepade mätningar
som krävs inte görs med kortare intervall än två år. 4. I forsk-
ningsprojekt …«

Efter SBU-rapporten har det kommit fler studier som talar
även för vinsterna med att stärka skelettet [27, 32]. Enkla, bil-
liga och lättransporterade maskiner som ultraljuds(QUS)-
och röntgenteknikbaserade (DXA) hälmätare har också visat
sig förutspå höftfrakturer lika bra som mer avancerad och dy-
rare konventionell DXA-teknik. Värdet av att mäta bentäthet
har likställts med värdet av att kontrollera blodtrycket. Kan-
ske en jämförelse med S-kolesterol också kan göras. Dessa
markörer kan, då de studeras var för sig, kritiseras utifrån
»den preventiva paradoxen«, som konstaterar att de flesta
som får t ex hjärtinfarkt har ett »normalt« blodtryck och ko-
lesterolvärde. Orsaken till detta är att majoriteten ligger kring
medelvärdet (normalfördelningskurvan) för en given riskfak-
tor. Detta slår igenom på folksjukdomarna just för att dessa
grupper är så stora och för att det är den sammanlagda risk-
faktorbelastningen som avgör risken eftersom de flesta sjuk-
domar är multifaktoriella. Å andra sidan har så gott som alla
höftfrakturpatienter osteoporos.

I relation till totalkostnaden för osteoporosfrakturer på fle-
ra miljarder kr per år så ter sig också engångsinvesteringar för
ett hundratal mindre, transportabla bentäthetsmätare à
150 000–250 000 kr som blygsamma. Vad som än mäts så
har vi nu alltså dessa hårddata med denna enkla mätmetod.

Sekundärprevention
Studier talar för att sekundärprevention vid höftfrakturer (fö-
rebyggande av återfall) närmast utgör undantag på europeis-
ka ortopedkliniker. Enkla åtgärder som riskfaktorsanering,
t ex utsättning av långverkande bensodiazepiner och ordina-
tion av höftskydd, är ovanliga liksom bentäthetsmätning och
bisfosfonatförskrivning [33, 34]. Användning av höftskydd
har medfört en betydande sänkning av höftfrakturincidensen
trots en dålig ordinationsföljsamhet på ned mot 40 procent
[35]. En förklaring är att så gott som alla höftfrakturer uppstår
via ett fall med direkt våld mot trokanterregionen [36]. Myc-
ket talar för att de sekundärpreventiva rutinerna på många or-
topedkliniker också i Sverige skulle behöva ses över [1].

Konsekvenser av att inte mäta bentäthet
Det finns åtminstone tre konsekvenser av att inte mäta bentät-
het.

1. Sjukvårdens anseende sjunker. Med en obefintlig/upp-
given/negativ strategi i benskörhetsfrågan kan sjukvården
framstå som slö och ointresserad. Även om många inte vet om
sin benskörhet lever vi i ett informationssamhälle med stän-
digt återkommande larmrapporter i massmedierna. Om sjuk-
vården då saknar strategier leder detta lätt till känslor av över-
givenhet och hopplöshet hos de äldre. Man kan fråga sig om
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den goda viljan saknas, även om säkert viss förståelse finns
för den hårda belastningen på vårdpersonalen. Prioriteringar
kan dock alltid göras, och allt behöver inte ske direkt. Det hål-
ler ju inte i längden att bara fokusera på reparativ verksamhet,
åtminstone inte utilitaristiskt etiskt och hälsoekonomiskt.

2. Folkhälsoaspekten. Chansen till en nödvändig fokuse-
ring på frakturproblematiken bland våra äldre medborgare
missas. Ett mätvärde är och förblir en öppning till motivation
för nödvändiga livsstilsförändringar i den befolkning vi tjä-
nar. Orsaken till detta kan ligga hos oss eller någon annan-
stans i den västerländska kulturen. Vi har att acceptera att det
är så vi har det här och nu, och dessa faktorer kan vi inte på-
verka inom just detta område. Vad vi däremot kan påverka är
hur vi väljer att påverka patienten, t ex vilket värde vi väljer
att ge livsstils- och miljöfaktorer i behandlingen. Väljer man
bort bentäthetsmätning i det kliniska arbetet kan man ifråga-
sätta även andra former av mätningar, t ex av blodtryck och
kolesterol [29]. Det finns dessutom en koppling mellan ben-
täthetsmätning och primärpreventiva spridningseffekter i
form av osteoporos- och frakturförebyggande kunskaper i be-
folkningen. I Norge har man visat att den viktigaste predik-
torn för goda kunskaper om osteoporos i befolkningen förut-
om utbildningsnivån var att man kände någon som fått dia-
gnosen osteoporos [37] samt att kunskapsläget kring benskör-
het var särskilt dåligt bland äldre riskbelastade kvinnor [38].

3. Forskning och utveckling. Sjukvården bakbinds vad
gäller möjligheterna till klinisk patientnära forskning, riktad
screening av riskindivider, t ex uppfångade via primärvår-
dens datoriserade journaler, rutinmässig mottagning eller
uppfångade genom samverkan med ortoped- eller medicin-
kliniken. Hur ska vi annars ens i fantasin komma förbi SBUs
konklusion att inte ens riktad screening kan rekommenderas
ännu [31]?

Hårt motstånd mot bentäthetsmätning på många håll
Motståndare till bentäthetsmätning brukar hävda att anamne-
sen räcker för att ta ett adekvat beslut att diagnostisera och be-
handla osteoporos. Detta resonemang kan väl vid långt gång-
en manifest benskörhet i en del fall vara sant men ter sig som
en väl defensiv vårdattityd till ett så betydande folkhälsopro-
blem. En stor prospektiv studie talar för att låg kroppsvikt och
tidigare frakturer är de viktigaste markörerna för uttalad os-
teoporos (T-poäng mindre än –3,5 SD) bland äldre kvinnor,
med en sensitivitet på 80 procent i ett selektivt screeningsam-
manhang [40].

Att enbart gå på riskfaktorer skulle visserligen kunna iden-
tifiera de flesta med osteoporos men samtidigt kräva att en be-
tydande grupp skulle komma att överbehandlas och oroas i
onödan. Frånvaron av riskfaktorer för benskörhet har i en stu-
die visat sig närmast kunna utesluta benskörhet, men det an-
vända indexets specificitet var låg, dvs 2/3 av dem med pato-
logiskt indexvärde hade inte osteoporos [41].

Kanske missar man då också poängen med ett lågt bentät-
hetsvärde i relation till övriga riskfaktorer för fraktur och för
osteoporos i sig. Ett lågt bentäthetsvärde är ju en nödvändig
bidragande orsak till benskörhetsfraktur. Övriga riskfaktorer
är bidragande men inte nödvändiga. Teoretiskt/logiskt är det
så att om man eliminerar en nödvändig bidragande orsak så
neutraliseras effekten av alla bidragande orsaker [42].

En korrelation på endast 0,3 mellan misstanke/riskfaktor-
förekomst och osteoporos har påvisats i en grupp individer
som remitterats på grundval av misstänkt osteoporos [18].
Den kliniska blicken kan vara bra i många sammanhang men
förefaller alltså mycket ineffektiv i fallet benskörhet.

Mätning av bentäthet har slagits fast som den enskilt vik-
tigaste faktorn/prediktorn för att skatta risken för framtida
frakturer [43]. Mätningen i sig är dessutom nödvändig för att

uppfylla WHOs kriterier för att tidigupptäcka och diagnosti-
sera osteoporos över huvud taget [43].

Avstår man från mätning så avstår man i de flesta fall från
behandling om man ska följa Fassindikationerna för bisfosfo-
natbehandling, som är följande för Didronate: »Behandling
av etablerad postmenopausal osteoporos. Profylax mot mins-
kad benmassa hos postmenopausala kvinnor med osteoporos
eller som löper risk att utveckla osteoporos och där östrogen
substitutionsterapi inte är lämplig. Profylax mot kortikoste-
roidinducerad minskad benmassa hos postmenopausala kvin-
nor« och för Fosamax: »Behandling av postmenopausal os-
teoporos. Profylax mot kortikosteroidinducerad osteoporos«.
Dessa indikationer bör rimligen tolkas som att antingen ska
man ha en diagnostiserad osteoporos med eller utan fraktur el-
ler en övertygande risk för osteoporosutveckling på grund av
förekomsten av en eller flera betydande riskfaktorer som kor-
tisonbehandling, misstänkt osteoporosfraktur eller hög ålder
i kombination med låg kroppsvikt och rörelsehinder/motions-
brist. En indikationsglidning till andra riskfaktorer eller lägre
grad av riskfaktorbelastning eller att inte behöva någon dia-
gnostiserad osteoporos skulle sannolikt innebära ett av två
tänkbara scenarier: 1. en slumpmässig adekvat behandling
parallellt med en underbehandling eller 2. en överbehandling
av en stor del av befolkningen. En överbehandling vet vi hel-
ler ännu inte långtidsresultatet av, utom att den kostar peng-
ar. Överbehandling av friska människor gör förstås saken all-
varligare om ogynnsamma biverkningar på sikt skulle uppstå.

Primärvårdens roll
Det torde vara endast i primärvården som vi på ett naturligt
sätt kan hitta och följa riskindividerna i ett tidigt skede. Hel-
hetssyn och kontinuitetstänkande är honnörsbegrepp inom
allmänmedicinen. De är också en förutsättning för de priori-
teringar som kommer att bli nödvändiga i denna stora patient-
grupp. Men återigen, det räcker inte med den »kliniska blick-
en«.

Förespråkare för s k opportunistisk screening (av patienter
som av diverse orsaker söker sig till vårdcentralen) brukar
hävda att denna strategi räcker för att fånga upp riskindivider
i diverse folksjukdomssammanhang. Man hänvisar då ofta till
studier som funnit att drygt 70 procent av patienterna besöker
sin vårdcentral under en treårsperiod [39].

En alternativ eller kompletterande strategi är selektiv/rik-
tad screening utifrån journal- och diagnosregisterdata. De
flesta vårdcentraler har sedan snart tio år varit datoriserade.
Det är alltså fullt möjligt att på kort tid dra ut listor på t ex pa-
tienter med kortisonbehandling och tidigare frakturer. Kva-
liteten på listorna är förstås avhängig av hur aktiv man väljer
att vara i diagnos- och riskfaktorregistreringen under det dag-
liga mottagningsarbetet. Ett sådant projekt i primärvården i
Östergötland utvärderas för närvarande.

Man kan med lite fantasi rent av se ett tydligt argument för
den offentliga primärvården i dessa två screeningvarianter. I
vårdcentralsövergripande projekt ryms ju de verkliga möjlig-
heterna till samordnade, välavvägda, riktade preventiva insat-
ser. Dessa lönar sig ju främst på sikt, i form av hälsovinster
som minskad frakturförekomst i befolkningen. Privatiserade
vårdcentralers intentioner då det gäller förebyggande åtgär-
der, i det här fallet bentäthetsmätning, kan ju oavsett om de är
riktade eller ej lättare ifrågasättas och anklagas för att vara ett
sätt att tjäna pengar på onödiga undersökningar.

Utan en ambitiös och stöttande ledning går inga föränd-
ringar att genomföra. Systematiskt kvalitetsarbete är som vi
vet inget som uppstår spontant. Det är förstås också av yttersta
vikt att bedriva ett nära samarbete med sjukhuskliniker, som
ortoped- och medicinklinikerna. En kontinuerlig avrapporte-
ring av inträffade lågenergetiska (fall i samma plan) frakturer

880 Läkartidningen  ❙ Nr 9  ❙ 2002  ❙ Volym 99

Klinik och vetenskap



från ortopedkliniken till primärvården kan vara en central del
i ett sådant samarbete.

»Number needed to treat«
Somliga hävdar att »number needed to treat« (NNT) för att
undvika en osteoporosfraktur är högt vid exempelvis bisfos-
fonatbehandling. Detta kan användas som argument för ben-
täthetsmätning, som just kan tjäna till att sänka NNT. NNT
sjunker dessutom vid stigande riskfaktorförekomst och ålder.
En randomiserad kontrollerad studie [27] på 8 704 ännnu
icke frakturerade postmenopausala damer visar att NNT för
att förebygga en kotfraktur var endast 15 efter fyra års alen-
dronatbehandling då man studerade dem med diagnostiserad
osteoporos. Såg man på hela gruppen som randomiserats till
behandling blev NNT 60, och studerade man dem med den
högsta bentätheten fann man ingen signifikant frakturföre-
byggande effekt över huvud taget [27]! I en studie på korti-
sonbehandlade kvinnor (>7,5 mg prednisolon) har man visat
en absolut reduktion på hela 6,1 procent (NNT=16) av risken
för kotfraktur redan efter två år (med alendronat) [32].

Mobilisering
Nu börjar det bli dags att reagera! SBU-rapporten har sex år på
nacken, och tiotusentals patienter årligen bryter kotor, höfter
och armar på grund av odiagnostiserad och obehandlad osteo-
poros. Utvecklingen inom benskörhetsområdet går långsamt,
och ingen vill ta ett verkligt grepp om denna del av den före-
byggande sjukvården. Det har spekulerats över om detta beror
på att majoriteten drabbade är kvinnor. Att hänvisa till att det är
livsstilen man måste ändra på genom befolkningsinriktade åt-
gärder håller förstås inte heller om man inte samtidigt angriper
detta allvarliga hälsoproblem på ett konsekvent sätt i sjukvår-
den. Att hjälpa till med att ställa diagnosen genom att mäta ben-
tätheten hos riskindivider kan vara en bra start. Det saknas allt-
så heller varken lokala [31] eller internationella [16, 44] rekom-
mendationer för detta. Sedan är det sekundärt om man använ-
der sig av riktad eller av opportunistisk screening. Huvudsaken
är att någonting görs i frågan och att någon vågar ta ansvar för
hälsoproblemet som det presenterar sig för oss i vården. Det blir
i längden ohållbart att kräva 100 procents evidens för alla nya
verksamheter, som införskaffandet av enkel validerad appara-
tur för bentäthetsmätning, då det gäller allvarliga folksjukdo-
mar. Vetenskap och beprövad erfarenhet får inte användas en-
bart i ett defensivt syfte. Det är minst lika viktigt att våga ta nya
initiativ utifrån ny kunskap, särskilt då det gäller allvarliga folk-
sjukdomar, som osteoporos. Vi behöver nog flera positiva »evi-
dence-finders«, »-users« och »-creators« inom den högriskin-
riktade preventionen (riskfaktorer) och promotionen (friskfak-
torer) i sjukvården, särskilt i primärvården.

Man skulle kunna önska att primärvården skulle våga ta in-
itiativet i bekämpningen av folksjukdomen osteoporos. Att
agera passivt och defensivt i denna fråga gagnar varken pati-
enterna eller primärvården. Det har sagts förut: anfall är bäs-
ta försvar, och här skulle det få positiva effekter både på pri-
märvårdens rykte i folkhälsofrågor och på dess bemannings-
svårigheter. Ett samordnat anfall är ännu bättre, inte minst för
att visa den landstingsdrivna primärvårdens fördelar och för
att befästa den som föredöme gentemot privata alternativ.
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